
ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) 
ТА ї ї КОНТРОЛЬ 

з «Гігієни та екології» 
для студентів II курсу стоматологічного факультету (магістри) 

на осінньо-зимовий семестр 2017-2018 н.р. 

№ 
з.п. 

Тема К-ть 
годин 

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка 
та опрацювання практичних умінь (14 занять) 

40 Поточний 
контроль на 
практичних 
заняттях 

2. СІРС. Поточний 
контроль під час 
практичних 
занять 

2.1. Методика використання ультрафіолетового 
випромінювання для санації повітря в окремих кабінетах 
стоматологічних закладів, для знезараження 
стоматологічного інструментарію та при використанні 
фотополімерних ламп. 

1 Підсумковий 
модульний 
контроль 

2.2. Методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх 
вплив на здоров'я людини. Санітарна охорона та 
біобезпека атмосферного повітря. 

1 -II-

2.3. Гігієнічні проблеми харчування в умовах забрудненого 
навколишнього середовища та шкідливих виробництв. 

1 -II-

2.4. Аліментарна профілактика основних стоматологічних 
захворювань 

1 -II-

2.5. Гігієнічна оцінка санітарного стану грунту. Сучасні 
гігієнічні та біоетичні проблеми очистки населених 
місць. 

1 -II-

2.6. Гігієнічні основи організації санітарно-протиепідемічного 
режиму в стоматологічних лікувально-профілактичних 
закладах. 

1 

3. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 
1 

4 Підсумковий 
модульний 
контроль. 

Разом 50 

Зав. кафедри 
гігієни та екології №4, 
доцент 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 
НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2017- 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 
п/п 

Назва теми 
К-еть 
годин 

1 
Підготовка до практичних занять та теоретичне опрацювання 
практичних навичок. 

16 

2 
Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан 

гігієни. 
2 

3 
Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності 
людини. Наукові основи медичної біоритмології та 
хроногігієни. 

2 

4 
Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, 
працездатність і здоров'я населення. 

2 

5 
Методи і'засоби очистки, знезараження води при 
централізованому і децентралізованому водопостачанні. 

2 

6 
Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна проблема, їх 
профілактика (дефторування, фторування води). 

2 

7 
Гігієна води та особливості водопостачання населення в 
умовах тропічного клімату. 

2 

8 
Сучасні методи видалення та знешкодження побутових та 
промислових відходів. 

2 

9 
Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих 
факторів виробничого середовища та реакції організму на їх 
вплив. Санітарне законодавство про охорону праці. 

2 

10 
Методика розслідування випадків професійних захворювань 
та отруєнь. Попередні та періодичні медичні огляди як заходи 
їх профілактики. 

2 

11 Індивідуально-дослідницька самостійна робота. 4 
12 Підготовка до підсумкового модульного контролю № 1. 2 
13 Разом 40 

Завідувач кафедри 
гігієни та екології № 4, 
доцент 

Н.В. Велика 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) 
З КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ДО МОДУЛЯ №1. 

Тема 

№ 
з/п 

Тема СРС 
Кільк 

ість 
годин 

практичн 
ого 

заняття 

Вид 

контролю 

/. Підготовка до практичних занять -
теоретична та опрацювання практичних 
навичок 
Підготовка до ПМК 

11 

4 

Поточний 
контроль 

1. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і 
практичних занять: 

1. Історія виникнення, основні етапи 
розвитку та сучасний стан гігієни. 3 1 Поточний 

контроль 

2 Профілактика фотосенсибілізації як 
чинника психогенної дії ультрафіолету. 3 1 Поточний 

контроль 

3. 

Гігієнічна оцінка клімато-погодних умов 
та їх вплив на здоров'я та психологічний 
стан населення. Геліометеотропні 
соматичні та психогенні реакції, їх 
профілактика. 

3 3 Поточний 
контроль 

4. 
Лікувальні мінеральні води. Склад, 
властивості, показання та протипоказання 
до застосування 

3 4 
Поточний 
контроль 

5. 

Ендемічні захворювання, ендемічний 
йоддефіцит, вплив на здоров'я та нервову 
систему, розумовий розвиток, 
інтелектуальні можливості. Профілактика 
ендемічних хвороб. 

3 6 
Поточний 
контроль 

6. 
Вивчення власного харчового та 
психологічного статусу студента 

3 7 
Поточний 
контроль 

7. Вивчення власного харчування студента 4 18 
Поточний 
контроль 

8. 

Використання парафармакологічних 
властивостей харчових продуктів та 
ароматичних приправ в корекції харчового 
та психічного статусу. 

3 8 
Поточний 
контроль 

Разом: 40 

Завідувач кафедри гігієни та екології №4, 
доцент Н.В.Велика 


